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FRIST FOR INNLEVERING 
AV INIMLEGG: 
Fri s t f o r innlevering av stoff til n e ste FK e r 
torsdag 12. juni klokka 1900. 

Innleve res Oktober Bokhandelø ferdig maskin
skreve t og h e lst i god tid før fri s t e n. 

Dette gjelder alle. 

Nok en gang er FK t ynt, svært t ynt. En kan begynne 
å s p ørre om vitsen v e d å ha et s likt diskusjonsblad 
dersom debatten i kke tar seg opp. Spesielt er det 
i lle at lede rar t ikke l e n for andre gang på rad u te
blir. Har ikke l e d e l s en i de tte partiet noe viktig 
de vil si samtlige me dle mmer ? 

Debatten om I r an går videre , og debatt en om pa rtiets 
arbe idspr ogr a m er så vidt kommet i gang . Di sse qebattene 
f o r t j ener oppf ø l ging. Ellers er bladet k a nskje 
p r ege t av noen skikkelige hjer tesukk , som sammen med 
lede l sens manglende interesse fo r b l adet gir meg 
a nledning til å spørre: Står det så dår l ig til? 
Motbevis det med en flom av innlegg til neste nummer. 
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LEDER: 

(Her skulle lederen stått, men 
ingen har funnet det bryet verd 
å skrive noe slikt, for annen 
gang på rad) 
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-llASSIUMPfN -

1. For Landet SOffl helhet gikk vinter
kampanja i mlll og det var et viktig 
framskritt for part i et. I sør
Trøndelag gjorde vi det bedre enn i 
fjor, men i lir SOM i fjor, ble vi 10% 
etter Landet som helhet . FraMgangen 
fra i fjor tror vi at hadde følgende 
grunnlag: I lir er det fra SK sin side 
satt ned en daglig Ledelse av partiet 
sitt KK-arbeid, en fra SKAU, en fra 
KK-utvalget og en som arbeider med 
organisasjonen. Trass i at vinter
kampanja starta dllrligere enn i fjor 
(som var et dllrlig lir i forhold til -
83 og -84), satte denne daglige 
Ledelse i gang store diskusjoner i de 
Lokale partiledelsene rundt omkring i 
Landet. Innholdet var i hovedsak kon
sentrert om to sak e r; det ene den 
strategiske betydn i ngen av KK for 
styrking av partiet og innflytelsen 
til partiet . Det andre var li stille 
konkrete mlll til Lede ls en sl ik at 
disse skal gli i spissen og prøve li 
trekke Med seg f ol k nedover i organi
sasjonen. Dette førte t il at f lere 
ledende kamerater som i de s iste lira 
ikke har gjort særli g mye KK-arbeid nll 
vervet mange abonnenter. Dette virket 
bra, men den tallmessig største ef
fekten var at mange Ledere vervet 
sjøl. Spredningen nedover i organisa
sjonen k0111 ikke langt, iaen det er her 
vi har noe S hente til høsten. Vi 
mener at det er bredden i KK-arbeidet 
so• vil være det største probleaet til 
høsten, sS her "9 krefter kastes inn 
for S nS alle i partiet. 

2. Nllr det gjelder løssalget harv, , 
Sr gjort et litt bedre arbeid enn i 
ffor (mars). Her ser det ut til li være 
en klar salllfflenheng mellom innsats og 
resultat slik at glir aktiviteten opp 
vil flere KK selges. Sli selv om vi 
ikke har gjort det sli bra som i gode 
Sr (-83-84), sS vil nivllet stige ti l 
høsten, dersom vi gjør framgang pli 
verving. Det kan være pli sin plass li 
minne om at Løssalget er viktig for 
bredden i innflytelsen fra KK og at 
kjØperne alltid er framtidige mulige 
abonnenter. 

For tsettes neste side 
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OPPSU"'1ERING AV 
VINTERKAMPANJA, HVA 
TRENGS FORA GREIE 
DEt~ STORE 
HØSTKMPANJA? 
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~ ~-----------.. 
3. Starten av kaMpanjen er oppsu-ert 
i forrige FK og jeg skal n!I ta Med en 
vurdering av ett tiltak so• ble satt 
ut i slutten av ka•panja. Dagene 19. 
og 20. mars skulle være abonneMents
vervingsdager i hele partiet. Antall 
vervede ble helt minimalt, dvs. til
taket virket ikke SOIII helhet selv 0111 

en del lag jobbet bra. De fleste 
gjorde ingenting eller svært lite. 
Sammen med oppsum•eringa av ka11Panje
starten kan vi her si at tiltak so• 
uten videre kjøres ut i lagene ikke 
fungerer særlig godt. Dette proble111et 
m!I som i SKs initiativ overfor 
ledelsen møtes med d i skusjoner om KK, 
bruk av KK, 111etoder og r!ldgiving. 
Dette blir ogs!I en viktig sak i for
bindel se med høst kaMpanja . 

4. En del Lag ble forespurt om !I 
selge KK utafor bedrift. Dette for !I 
vir ke li g prøve den poli ti s ke inn
f l ytelsen til KK, bruke KK for !I f!I 
folk til !I f orandre Mening. Tallmess i g 
betyr et slikt salg lite, Men det f!lr 
oss ut i den politiske kampen. For
st!lelsen for KK i den po litiske kai.pen 
er nødvendig fora f !I et aktivt f or
hold til KKs politikk. Det er ikke 
bare noe for oss sjøl, men minst like 
mye for andre. Dette vil vi satse mer 
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p8. Diskusjoner 011 innholdet i KK, 
bruk av KK p9 jobben og bedrift og 
boligsalg er politisk nØdvendig for 
oss. 

Ett lag har ko-et godt i gang •ed 
bedriftssalg, og har ellers ogsØ vist 
godt arbeid. God planlegging, opp
følging, alle i Laget deltar p8 ett 
eller annet niv8. Noen andre lag gjør 
ogs8 et utaerket KK-arbeid. Derfor har 
vi ogs8 et vell av inforaasjon om at 
KK-arbeid ikke er vanskeligere nØ enn 
tidligere, det er ikke vanskeligere Ø 
selge KK og verve abonnenter, ikke !I 
verve til støtteringen heller. SØ •ed 
skikkelig l edelse , gode diskusjoner 
for 9 f 8 a lle •ed kan vi greie høst
kampanja - der alle a8 verve •inst en 
abonnent f or dagsavisa. Planen ka-er 
neste ru tine i juni. 

Skrevet etter oppsl.lllllleringsdiskusjon 
utvida KK-utvalg. 

Bjørn llr e TØ !Is, leder. 
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DEN TREDJE VERDEN MELLOM 

REVOLUSJON OG FOLKEMORD 

EN INVITASJON TIL SEMINAR I SØR-TR0NDELAG, 

30,5 1. 6 I 86 

Invitasjon til 3. verden seminar 30.5-
1.6.86. 

Seminarets innhold: 

1 ) Sult og økologiske kriser. 

Årsakene til sultkatastrofer, klar
gjøring av situasjonen. Hvordan er de 
indre forholdene i de sulterammede 
landene? 

2) Gjeldskrise og økonomisk utbytting. 

- Situasjonsbeskrivelse av forholdene 
når det gjelder gjeldskrisa og bytte
forholdene mellom I-lan:i og U-lan:i. 

Aktuelle problemstillinger: 

- OPEC - ei progressiv eller reaksjo
nær kratt? 

- Hva er NIC-landenes (Nevly indus
trial countries) styrke og svakhet? 

- Deltar norske arbeidere i utbyt
tinga av J. verden? 

3) Hakka og geværet. Hvor-ligger fram-
tida for J. verden? 

- Strategien for J. verden. Hvilken 
betydning vil denne få for våre 
prioriteringer? 

- Er Iran et stort eksempel for 
landene i 3. verden, som. kan vise vei 
for flere land? 
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- Hvilken rolle spiller Sovjet i 3. 
verden, og hvilke konsekvenser får 
dette for oss? 

STED FUR S™INARET: 
Gjevollhytta, Klæbumarka. 
Dette er ei stor, komforta- , 
bel hytte med badstu og 
dusj. Sengeplass til .30 - 40 
s~. . 

PÅMELDING: 
Geir Myrstad 
Skansegt 12 , 7000 Trondheim 
Postgirokonto : 4 02 43 f:JJ. 

Vi vil ha påmelding senest 
torsdag 15.5.1986. 

Deltakeravgift for hele 
seminaret : 250 kroner. Alt 
er inkludert i avgiften. Ved 
påmelding betales 50 kroner 
av deltakeravgiften til 
kontoen over. 

De som er påmeldt innen fristen får 
tilsendt kart, og beskrivelse av ste
det , litteraturliste og nærmere pro
gram. Dette sendes umiddelbart etter 
påmelding. 

VEIKOMMEN TIL S™INARHELG MED IVRIGE 
DISKUSJONER! 

Arrangementskomiteen. 
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B E T I N G E L S E R 

F O R A N D R I N 6 . 

ML-bevegelsen bakser i motvind, men 
er i live. Teoriene om hva som er 
feil er mange. 

Virkeligheten er sapass innfløkt at 
ingen av oss kan ta et fullstendig 
bilde. Vi ser deler, som alle er 
litt riktige, litt feil. Vi ser 
fragmenter av virkeligheten. Hva vi 
ser avhenger av hvor mye en er seg 
bevisst, hvordan en ser pa seg sjøl 
og andre. 

Jeg tror vi kan velge hva vi vil se, 
til en viss grad velge virkelig
heten. Velge en virkelighet vi mener 
er f ormaLstjenelig. 

Hvis vi mener at avdelinga er trøtt, 
ml-erne er sidrompa, og f olk er 
te i t e. Ja, da vil det ogsa bli sann. 
Vi faller inn i en rolle, et mønste r 
med motgang, nederlag, vi bærer ei 
tapermaske. 

Mao skrev endel om a tenke mye og 
hardt. Bli bevisst. Gjenno~ a tenke 
gjennom problemene kan vi forandre 
synet pa oss sjøl. Lage oss ei 
alternativ identitet. Jeg tror vi er 
godt nedsylta i roller fra 70-0ra. 
Klarer vi a rive oss Løs, se nytt? 
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F O R 

Kina. Hø yr ebø lgen. Synet pa oss 
sjæl. Prosjektet. Synet pa arbeids
folk. Synet p3 verden og framtida. 
Vi flyter avg3rde. Inntrykka velter 
inn. Vi klarer ikke 3 fordøye. (Vi = 
mange). 

Organiseringa v3r dreier seg om 
nttlter, saker, kampanjer, galt & 
riktig, sterke & svake folk. Lite om 
mennesker. Ledelse skal skape fram
gang, og ta vare p3, og utvikle 
mennesklige ressurser. Hvis ikke vil 
framgangen utebli. 

Jeg mener næringslivet har forst3tt 
dia lektikken i organisasjonsspørsm3L 
bedre enn ml-bevegelsen har. Jfr. 
Lars Wiberg: V3g 3 ve lge vei. Ei bok 
om lederskap og forandring. 
Bedriftsøkonomens Forlag. 1983. 

Trønder-Tor 
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AKP S I l T A R B E I ]I) S P R O G R A fJ 

TRENGER R E V I S J O N 

Noen ko-entarer til arbeids
progra-ets kapittel 17 om inter
nasjonal solidaritet. 

Arbeidsprogra-et framstiller mot
sigelsen 111ell0111 supermaktene SOii 

hovedmotsigelsen verden i dag. 
Etter min mening er denne 110t-

· sigelsen underordnet motsigelsen 
111ell°"' imperialistmaktene og den 3. 
verden om vi ser utviklinga i verden 
under ett. I Europa er motsigelsen 
mellom supermaktene den viktigste i 
dag, men dette m9 ikke prege oss 
slik at vi overfører v9r situasjon 
p9 verden forøvrig. Denne feilen 
preger etter min mening hele 
arbeidsprogramaiet. 

Arbeidsprogra111111et sier at de anti
imperialistiske ka111pene er "viktige 
krefter kampen for 9 knuse 
i•perialisaen". Jeg •ener dette 
igjen er feil, de p3g3ende anti
i111perialistiske kampene den 3. 
verden dag, er ikke bare 
"viktige", de er de viktigste kref
tene i v3r felles kamp for den 
sosialistiske verdensrevolusjonen. 
Det kan vzre fristende 8 trekke 
saMenlikningen 111ell0111 f.eks. 
Afghanistans frigjøringskrig, og noe 
av det s0111 1118 vzre "viktigere kref
ter" etter a rbei dsprog ra-ets 
meining - arbeidskamper i den 2. 
verden, eller kanskje fredsarbeidet 
; Europa? Jeg er ikke i tvil om at 
motstandsbevegelsen i Afghanistan 
med sin væpna kamp er en mye verre 
anstøtsstein for illl)erialismen enn 
de arbeidskampene so111 har foreg9tt 
den annen verden de siste 3ra. 

Arbeidsprogra111met sl9r fast at 
rivaliseringa mellom supermaktene 
st9r spesielt skarpt i den 3. verden 
og at hele folkegrupper trues med 
utrydding. Men n8r folk i Afrika 
sulter i hjel i masse0111fang, s!I er 
ikke det en følge av imperialistisk 
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rivalisering, 
utbytting! 

men av illl)erialistisk 
Det er ikke rivali-

seringa, •en snarere "enheten" 
mell0111 i110erialistaaktenebso• truer 
verdens 'folk. Hovedpro le.et t1l 
verdens folk er illl)erialistisk ut-
bytting, og at de ulike illl)erfalist
maktene godtar hverandres utbytting 
av den 3. verden bare de hol*r seg 
innenfor sine egne "sfzrer". bet er 
nødvendig !I p3peke denne voksende 
"enheten" aell0111 imperialistmaktene, 
da den ogs3 danner grunnlag f or en 
ideologi her i landet so• sier at s8 
lenge supermaktene ikke g8r ut ove r 
grensen til "sitt" ow,r!lde, 11!1 de 
bare fS gjøre SOii de vil. Det e r 
denne holdningen mye av freds
bevegelsen i Europa har s t3tt for, 9 
gi 3. verden p3 b9ten bare en kan 
unng8 en krig iae lloa supermaktene. 
Til de l s bygger arbeidsprogra-et 
opp 011 en slik i deologi da det ut 
fra et europeisk synssted f raahever 
rival i sering og krigsfare Eurqpa 
som dagens hovedproblem. 

Det er feil 9 vurdere kampene 110t 
Sovjet SOii de viktigste: Det svekker 
makta som truer~ •en for den 3. 
verden (og med hensyn tit imperia
lismens nederlag) kan kamper mot USA 
vzre like viktige. Progra-et under
vurderer USA-imperialisaen. Utvik
linga mellom USA og Sovjet er ujevn, 
og styrken forskjellig i for
skjellige deler av verden. USAs 
tilbakegang sa-nlikna •ed Sovjet 
er ikke entydig lenger, jfr. USAs 
befesting av sine posisjoner p9 
Filipinene, Latin-Amerika og 
Midt➔sten. 

Kampene i Latin-A•erika er like 
viktige som de i Afghanistan, hvis 
de rettes mot imperialistisk under
trykking (USA). Problemet for 
Nicaragua er ikke først og fremst 
Sovjets innflytelse, men USAs 

For tsettes neste side 
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aggresjon. I arbeidsprogrammet vil 
det derfor være pa sin plass a 
framheve Nicaragua p3 sa111111e m3te som 
andre frigjø r ingsbevegelser / stater 
som slOss mot Sovjet. 

Avsnittet "Annen imperialisme" be
skriver den 2. verdens situasjon og 
Norge som en del av denne . Her er 
det rom for konkrete arbeidsoppgaver 
og Norges rolle som imperiali stmakt 
burde derfor beskrives mye mer 
konkret , knytta t i l oppgaver . Her 
li gger nettopp noe av grunnlaget for 
sol i da ritet mellom norsk arbei der
kl asse og folkene i den 3. verden: 
de har f elles fiende. 

Avsn i ttet om utby t t inga av den 3. 
ve rden kunne ha g3 t t i SV eller DNA . 

1 Det e r rikt ig at den 3. ve rden b lir 
utbyt t a, men svaret dere s er i kke en 
ny økonomi s k verdensordni ng, u- hj elp 
og flyktni ngehje lp; men f rigjøring s
kamp og revolusjon. Veien ut er kam p 
for uavhengighet av supermaktene, 
kamp mot imperialisti s k under
trykking. VSr ho ldning til økono
mi ske ordninger, inkludert ol j e
pol i t i kk, til flyktningepol i tikk og 
til u-hjelp m~ avgjøres utfra om de 
tjener en slik kamp eller ikke. 
No r sk u- hjelp skal støttes de r den 
tjener den r iktige s ida i mot
sigel sen mell om imperialismen og den 
3. verden. Ikke ett er om mot t a ker
landa henge r i kj øl vannet pa USA 
eller Sov jet. U-h j elpsprosjekter i 
Vietnam e r ik ke ve rre enn u-h j elp 
til Marcos pa Fi l i pinene. Den 1113 
vurderes etter prosjekt, ikke etter 
hvil ken side landet stSr pO i 1110t
sigel sen mellom superma ktene. Norsk 
u-hj e lp til norsk imperialisme m3 
avvises, uansett 1110ttakerland. 

I stedet for 3 omfavne LiveAid, som 
hadde som r esu ltat b l .a. at Etiopia 
ble i stand ti l O fø re nye felttog 
mot Eritrea og for3 r saket ytter
ligere pres s p3 den revo lus j onære 
f r igjøringsbevegelsen, mO vi ta 
in i tiativ til rock f or ANC, s lik som 
det skjedde i Sverige. I stedet for 
0 støtte initiati v for 3 bøte pH 
imperialismens her jinge r i den 3 . 
verden m3 vi støtte de som virke l ig 
har til m8l 3 ta opp kampen mot 
imperialismen. 
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Og til flyktningespørsm8let: hva er 
et revolusjonært krav til en impe
rialiststat? Jlpne grenser! Det 
kravet vil fokusere direkte p8 mot
sigelsen mellom den 3. v-erden og 
imperialismen. Kravet om kvoter er 
et krav som passer de som tar m8l av 
seg til sjøl S administrere inn
vandringspolitikken under kapita
lismen. 

Til slutt: avsnittet om "solidari
tetsarbeid" er preget av at den 3. 
verdens kamp er "fredsarbeid" for 
oss i Norge. Arbeidsprogrammet leg
ger ikke vekt p3 frigjøringskampene 
som en vei fr amover, som en vei ut 
av den 3. verdens krise og som en 
del av ve rdensrevolusjonen. Be
grunnelsen for solidarit et sa rbe idet 
i 2 . og 3 . avsnitt m8 s tykes. Vi 
d rive r sol idar itetsarbe id f ord i kam
pen for sosia l i smen og kampen mot 
impe r iali smen e r samme kamp. Uten 
so sial i smen som pe rspektiv kan ik ke 
" sol idar i tetsarbeid" b l i annet enn 
ve ldedighet, som s l utter n3 r den 
kapitali smen vi trur p3 b l i r truet. 
So l idar i t etsarbeid e r revol usj onær t 
arbeid! Den som t ru r p3 kap i talismen 
ha r objekti vt mot sa tt interesse av 
den tredje verdens folk. 

R. 
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SVAR T I L 

Hadde ikke Arne B. (AB) noe klart 
standpunkt til Iran tidligere (noe han 
har p9st9tt helt siden Iran-lllØtet i 
høst) har han i hvert fall etter siste 
innlegg i FK f9tt overbevist alle oe 
hvor HAN st9r og hvor han vil alle 
andre AKP'ere skal st9 i Iran-saken. 
Med andre ord - at Arne B. og andre 
ledende AKP'ere ikke har tatt noe 
standpunkt til Iran og at de bare 
stiller noen spØrs•9l til utviklinga i 
Iran•·•• er det ingen so• kan tro p3 
lenger. 

Hvor blir det av ABs dobbeltstandpunkt 
SOM han sjøl en gang argUMenterte for 

ei innledning om Iran p3 et RRV
forum? Og hvor blir det av ABs 
usikkerhet i denne saken soa han 
uttrykte s9 sterkt til undertegnede 
etter Iranaøtet i høst? Er det noen 
FK-lesere som f inner dobbeltstandpunkt 
og usikkerhet i ASs siste innlegg 
januarutgaven av FK, sitat: 

" ••••• Disse talla (fra Aianesty Inter
nationals rapport) gir etter •in 
mening ikke grunnlag for 9 si at Iran 
er et terrorregime....... Jeg synes 
det er riiaelig at de soa fører væpnet 
kamp aot regiaet blir undertrykt •••• 
Kurderne er vanskelig, vi anerkjenner 
deres rett til sjølbesteaaelse, aen 
jeg tror jeg vil gli i•ot den væpna 
ka111Pen de fører i dagens situasjon." 

Studer disse uttalelsene og tenk p9 
hvilke konsekvenser disse kan fli i 
andre situasjoner!! P9 det n9værende 
tidspunkt er- det ikke noe grunnlag for 
9 ta noe annet enn et dobbeltstand
punkt til forholdene i Iran. Og jeg 
fatter ikke hvorfor ledende AKP'ere p9 
død og liv skal tvinge oss p9 EI be
stemt linje i denne saken akkurat n8. 

ARNE B • 

Jeg tror det snart er p8 tide •ed en 
konferanse i psykologi og pedagogikk i 
denne bevegelsen. Nll er det sagt 
ganske klart fra flere hold - uansett 
side i Iransaken - at Li tel, KK og 
ledende AKP'ere her i Trondhei• har 
kjørt fra• denne saken p8 en •eget 
utaktisk og FEIL ■Ste. A8 har blant 
anna tatt sjølkritikk p9 alten han 
gikk ut aot RRV-.edarbeidere p9 - 11en 

hva har han lært av sjølkritilllken? 
Etter at de FLESTE parti et· tar 
avstand fra L; :ad og KK-oppslaga 
p9st9r han frekt og freidig at vi RRV 
har kjørt debatten i nn i et blindspor! 
Mener du virkelig at debatt o• fargen 
p9 Khomeinis reg i ae e r et blindspor? 
Hva ønsker du 9 oppn9 .ed slike 
utsp il l? Det gir i kke noe særlig 
grunnlag for en konstruktiv diskusjon 
akkurat! 
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Og til slutt til Aas p9stand o• at RRV 
effektivt stoppet ethvert forsøk p9 3 
f§ en debatt i RRV OM Irans rolle 
verden - n9r har vi i RRV nektet noen 
som hels-t-fra partiet 9 bidra •ed 
saker i radioen, det være seg Iran 
eller andre saker - ikke f9 aeg til 9 
flire! Problemet v3rt har heller vært 
9 f9 •ange av dere til i det hele tatt 
9 stille opp b9de .ed tips og egen 
aktivitet. Konkret til Iran har dere 
f9tt det stoffet dere har bidratt .ed 
- nattdebatt og ytring. 

En ting er at vi er uenige, aen nSr 
folk m9 ty til lØgner soa argu11enter 
f9r jeg ikke aye respekt for 
vedkOMmende. For ■ in del er denne 
for.en for destruktiv debatt avslutta! 

Gr ,e S. 
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L E D E R K O 1ft F E R A ml S E -
0pp•øte Lørdag klokka 0730 - fan, sl 
tidlig ni igjen, da •I jeg dra inn til 
byen fredag etter•iddag, •en det er vi 
jo vant t i l her ute. Møter opp pl opp
gitt sted t i l oppgitt tid og der 
k0t11•er det en bil •ed et kjent fjes. 

Endelig, sier sjlføren, jeg begynte 8 
lure pl o• jeg hadde fltt feil kjøre
rute. Ingen andre har •Øtt opp. Vi tar 
runden en gang til, •ed saue 
re su l tat. 

Vi kjører til besteuelsesstedet. 
Ingen der. Vi venter ei stund. Der 
koMer det noen. Puh, sl er vi hvert 
fall pl rett plass. Flere biler 

J A V E.L. 
koMer, uten passasjerer, ingen •øtte 
opp. Kanskje de k<>Mer .ed nøden, 
siste hip. Nøden k01111er - aleine. 
KORE DOKK ! KA E sa FORBA,..A VIKTI DEN 
HER HÆLGA AT DOKK ITJ KAINN: 

1. ko• pli konferansen 
2. fli noen andre i laget til I kONM! 

Det er jævlig surt I reise hei• .ed u
forretta sak og vite at en har kasta 
bort et c:IØgn fordi partika.erater i et 
kOMunistisk parti antaklig har gitt 
faen. Hva slags k~is•e er det? 

Linda. 

R A D I 0 RV TRENGER 

FLERE FOLK 

RRV har ■inst 2 proble• nlr det gjel
der antall •edarbeidere. Det ene er 
folk so■ kan jobbe pl cafe 101 og pl 
kveldssendingene. Dette proble.et er 
ikke det største akkurat ni, sjøl o• 
de ogsl villig tar i•ot folk til I 
hjelpe til •ed disse sendingene. "en 
det største proble.et er Lørdags
sendingene. Og ikke bare det, •en 
nattsendingene. NI har de bare en 
hlndfull folk SOii kan ta seg av de•. 
RRV trenger flere "natt•edarbeidere", 
kort og godt. 

I f orhold t il betydningen av RRV sa. 
spredning av r evolus j onæ r propaganda 
og organi sa t or er antall pa r ti • ed leir
me r so• e r engasjert i RRV fo r liten . 

Jeg lanse rt e ideen over fo r ei pa r t i 
avdel ing °"' de kunne tenke seg I t a pl 
seg ansvaret for ei nat tsendi ng hvis 
de f ikk lang ti d pl li f orberede seg . 
Ste•n ingen var positiv. Kanskj e bur de 

il 

flere avdelinger tenke gjenno• 011 de 
har saker de jobber •ed SOii burde f8 
sin rett.essige plass i radioen. Hvis 
laget er orgMlisert rundt en arbeids
plass, eller i ei bol i gavdeling kunne 
det gjøres kjent pl forhlnd blant folk 
sinn at •ange ville sette av tid til I 
høre. 

AU/AU vil g j erne høre 011 det er 
respons pl et sint opplegg, og saMen 
•ed redaksjonen i RRV lage en plan for 
nlr avdel i ngene SOM er interessert kan 
lage sending. 

AU /AU vi l se l vfølgeli g 
anledningen til I 
partikame rater som har 
j obbe i r adioen (utenom 
8 t a konta kt •ed RRV. 

ogsll benytt e 
oppfordre 

lyst t i l li 
avdeli nga si> 

For AU/AU - sekr. 

1, 
I,· 
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